ATELIER IV. Bráchová

2.-6.11.20

přípravné ročníky:) podzimní fantazírování

Provedení
Čtvrtku nastříháme na čtverce (6 cm x 6 cm).
Podložku přikryjeme novinami.
Do jedné nádobky si připravíme vodu a do druhé citronovou šťávu.
Houbičkou navlhčíme čtverec a zapouštíme vodové nebo anilinové barvy.
Plochý štětec namočíme do citronové šťávy a nad některými obrázky přejíždíme prstem po
štětinách tak,
aby šťáva kapala na kartičku. Necháme několik minut působit a místy můžeme barvu odsát
kouskem papírové utěrky. Jiné kartičky do mokrého podkladu posypeme solí. Je dobré mít více
kartiček, abychom měli z čeho vybírat.
Necháme zaschnout. Prohlédneme si skvrny na kartičkách.(sesypeme sůl)
Pokud nám skvrna připomíná nějakého tvora, květinu,předmět…. obtáhneme tvar fixem.
Vybereme si libovolný počet kartiček a nalepíme je na libovolný papír.

I. stupeň
Pop art jablko, otisk

Materiál a pomůcky
karton (21 x 21 cm)
4 ks barevných čtverců ve 4 různých barvách (9 x 9 cm) (noviny, svačinový pytlík, karton,alobal ap.)
tekutá temperová barva + štětec
voskové, tvrdé nebo olejové pastely
lepidlo v tyčince (např. Herkules)
nůžky, 2 kancelářské sponky
tužka, guma
menší jablko + nůž
papírové utěrky
Provedení
Krok 1
Čtyři různobarevné čtverce (9 x 9 cm) nalepíme na karton (21 x 21 )
(1 cm od okrajů).

Krok 2
Jablko rozkrojíme na polovinu shora dolů a osušíme s papírovou utěrkou.

Jablko lehce obkreslíme na jeden ze zbylých čtverců 9 x 9 cm, sepneme s ostatními
čtverci a vystřihneme.

Krok 3
Vystřižená jablíčka nalepíme kousek nad spodní okraj barevných čtverců.
Ujistíme se, že jsou všechna otočená stejným směrem jako rozkrojené jablko
a barva pozadí se liší od barvy jablíčka. Opatrně vygumujeme linku tužkou.

Krok 4

Jablko přitiskneme na rozetřenou barvu a otiskneme na papírové jablíčko.

Krok 5
Po zaschnutí barvy dokreslíme stopku s listem.

(Námět: Liberty Hill House)
I. - II. Stupeň
Jednoduché zátiší :)
Při sestavování skupiny předmětů pro zátiší nemusíte trávit dlouhý čas pro hledání vhodných
objektů. Různé věci z vaší kuchyně nebo předměty, které sbíráte, často vytvoří zajímavé seskupení.
Ůkol:
nafotit 3 fotografie zátiší s tématem:
1. sklenice, sůl, malý předmět
2. 7ks pastelek
3. vlastní téma

Fantazii se meze nekladou, můžete vytvořit i kontrastní scénu, nejen barvami a různou strukturou
předmětů , které si vyberete pro své zátiší, ale také pomocí jejich proporcí, zajímavého
osvětlení….atd…..:)
Vlastní témata jsou stále vítána a nabízím ještě pár podnětů:)
obrázek č. 1
téma kresby podzim a text
písma – jméno
nebo přezdívka,
měsíc, roční
období..

a další výběr:) malý formát a brát to jako půlhodinkové cvičení:)

II.stupeň
Práce na vlastních tématech. komunikace pomocí WhatsApp

